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Criteriul I – Output 
 
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI  (cu menţionare factorului de impact în cazul 
celor cotate) 
- 
2. Articole ştiinţifice  publicate în ISI proceedings 
 
3. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) 

• Marin Ilies (2009), Between the tourism “industry” and personalised tourism. Comparative 
analysis. GeoJournal of Tourism and Geosites, Year II, 2009/no. 2, vol. 4, Oradea University 
Press, p. 217-229. 
http://gtg.webhost.uoradea.ro/ 
BDI Copernicus http://journals.indexcopernicus.com/ 

• Ilies Gabriela, Ilies Marin (2008), Rodnei Mountains Tourist Map, in Mountain Mapping and 
Visualisation,  6-th ICA Mountain Cartography Workshop, 11-15 february, Lenk, Switzerland, 
pag. 93-96; 

      BDI- http://www.mountaincartography.org/publications/papers/papers_lenk_08 
• Ilies Gabriela, Ilies Marin, Hotea Mihai, Boar Nicolae (2008), Models of regional specificity 

presented as integrated functional systems for tourism (under the logo: That is how the Romanian 
integrated traditional village looks and functions), Regions: The Dilemmas of Integration and 
Competition, 2008/23/978-1-897721-33-9, Taylor and Francis (BDI); 

• Ilies Gabriela, Ilies Marin, Hotea Mihai, Boar Nicolae (2008) “Indicators which can define the 
specificity of the Romanian rural space for tourism activities” ERSA 2008- Culture, Cohesion and 
Competitiveness: Regional Perspectives, 48th Congress of the European Regional Science 
Association, 27 – 31 August 2008, Liverpool, UK, http://www.liv.ac.uk//ersa2008/conf/rsa98.pl; 

• Marin Ilies (2007), Spatial manifestations of mentality-related elements in the geographical 
region of Oas Land, Revista Română de Geografie Politică, Oradea  2/2007; 
http://rrgp.uoradea.ro/,   
B+ CNCSIS http://www.cncsis.ro/cenaposs/2008/Arhiva/reviste_cat_B+_08.pdf,  
BDI Copernicus http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=3944 

• Gabriela Ilieş, Marin Ilieş (2006), Trends in 3d tourist mapping. Revista Geographia Tehnica. Nr. 
2/2006; 
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BDI Copernicus http://journals.indexcopernicus.com/ 
• Marin Ilies (2006) The influences of political-administrative elements upon the individualization 

of the Oaş Land, în Revista Română de Geografie Politică, Edit. Univ. din Oradea, Oradea 
2/2006, pag. 15-34; 
http://rrgp.uoradea.ro/,   
B+ CNCSIS http://www.cncsis.ro/cenaposs/2008/Arhiva/reviste_cat_B+_08.pdf,  
BDI Copernicus http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=3944 

• Marin Ilieş, Gabriela Ilieş, Alexandru Ilieş (2006) Balnear tourism development in Maramures 
Land (Romania), în volumul 8/2006, Spa tourism in context of European Development , Wroclaw 
-Poland; 

 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 

• Ilies Marin, Ilies Gabriela, Hodor Nicolaie (2008), Constructiile de lemn 
maramuresene ca brand de destinatie turistica, in volumul “Jubileul de 70 de ani de la 
infiintarea Universitatii de stat din Tiraspol”, 13-16noiembrie, 2008, Chisinau, Republica 
Moldova. 

• Marin Ilieş (2007) „The multiplicative effects of tourism in the rural development of 
Maramures Land”, Volum “Rural Space and Local Development, Presa Univ. Clujeană 

• Marin Ilieş, Gabriela Ilieş (2007), Rural Tourism of Romania presented on 
www.google.ro, în Volumul de turism rural „Rural tourism and sustainble development” 
p.46-54, coord. Prof.dr. Rodica Petrea, Universitatea din Oradea; 

• Marin Ilieş (2007) The multiplicative effects of tourism in the rural development of 
Maramures Land, Volumul Conferinţei The 3-rd international Conference “Rural space 
in local development, (Cluj-Napoca. 22-24 Iunie 2006) 

• Gabriela Ilieş, Marin Ilieş (2006), Implicaţii regionale ale exploatării sării în Ţara 
Maramureşului, in Conference Reader Sustenable development in the old industrial 
regions of Europe, p. 60, Timisoara. 

• Ilieş M., Ilieş Gabriela, (2006), Rural Tourism of Romania presented on www.google.ro, 
în Volumul de turism rural „Rural tourism and sustainble development” p.46-54, coord. 
Prof.dr. Rodica Petrea, Universitatea din Oradea;  

• Ilieş M. (2005), Metodă de evaluare a dezvoltării turistice regionale, Volumul 
Conferinţei in ternaţionale  “Turismul ca alternativa de dezvoltare a economiilor de 
tranzitie”, Cluj Napoca; 

 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
- 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 

• Ilieş M. (2007), Amenajare turistică, Edit. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 150 pagini; 
• Ilieş M. (2006), Ţara Oaşului. Studiu de Geografie regională, Edit. Presa Universitară Clujeană, 

Cluj-Napoca, 250 pagini; 
• Rotar  Gabriela, Câmpeanu-Sonea Eugenia, Ilieş M., Ilieş Gabriela (2006), Comunicare în turism, 

Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, pag. 187-285, ISBN: (10) 973-610-482-6, ISBN 
(13) 978-973-610-482-4; 

• Rotar  Gabriela, Câmpeanu-Sonea Eugenia, Ilieş M., Ilieş Gabriela (2006), Comunication 
touristique, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, pag. 199-302, ISBN: (10) 973-610-
483-4, ISBN (13) 978-973-610-483-1; 

 
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 
8. Brevete internaţionale 
9. Brevete naţionale 
10. Impact tehnologic al brevetelor: resurse financiare extrabugetare atrase în relaţie cu 
economia 
11.  Realizări artistice naţionale şi internaţionale  (Domeniul Arte) 
(Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări) 
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Criteriul II – Prestigiu profesional 
 
 
1.  Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I 

• 2 citări 
 

2.  Alte citări ale lucrărilor listate mai sus 
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005 
4.  Distincţii,  premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale 
 
 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) 

• 50 lucrări (2005-2009) 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 

• 5 lucrări 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 
            
6. Studenţi internaţionali  atraţi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute) 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 
 
 
7. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI 
 
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI 

• Associate Editor - GeoJournal of Tourism and Geosites 
 
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează 
şi valoarea) 
- 
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 

• Elaborarea unor sisteme integrate de valorificare turistica a satului 
traditional romanesc, in scopul mentinerii specificitatii regionale”, va 
transmitem anexat urmatoarele – PN II 91 – 032 2007-2010 

1 600 000 RON

• Potenţialul turistic al Municipiului Sighetu Marmaţiei în contextul relaţiilor 
transfrontaliere”, 

4 000 RON

• Plan de amenajare a teritoriului Munţilor  Ţibleş”, 18 000 RON
• Munţii Ţibleş. Prospectare şi amenajare turistică”, 5 600 RON
• Interrelaţii socio-economice în regiunea transfrontalieră româno-ucraineană 

a Maramureşului”, 
9 900 RON

• Dezvoltarea turistică în regiunea româno-ucraineană a Maramureşului” 7 425 RON
• + cele de la Centrul de Geografie Regională 
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11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi 
valoarea) 

• ”Oameni de azi pentru comunitatea de mâine” (2002-2005), proiect de 
dezvoltare turistică regională în Ţara Maramureşului. Componenta: 
dezvoltarea resurselor umane, ADR-NV, PHARE 

23 000 EURO

• Maramureşul străvechi într-o lume nouă”(2002-2005), proiect de realizare a 
reţelei de agroturism şi ateliere meşteşugăreşti MTMM în Ţara 
Maramureşului, finanţat de Fundaţia Carpatică 

98 615 USD

 
12.  Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 

• Atlasul tipărit şi interactiv al Ţării Maramureşului (2006-2008), Grant CEEX 
de tip ET, Cod proiect: 98/2006 

12 500 RON

• Modele experimentale, metode si tehnici de reprezentare grafică digitală, 
tridimensională, a Munţilor vulcanici Gutâi-Igniş în scop turistic2006), Grant 
CNCSIS, Cod proiect: 89/2006, Tema 6 

40 000 RON

• Metode, tehnici şi modele experimentale de reprezentare grafică digitală, 
tridimensională a Munţilor Rodnei în scop turistic (2006-2008),, Grant CEEX 
de tip ET , Cod proiect: 193/2006 

130 000 RON

 
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 
 
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 
 
15. Conferinţe  invitate internaţionale  
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 

• 7th ICA Mountain Cartography Workshop, 1-5 septembrie 2010, Borşa-Maramureş 
• Dezvoltare şi Integrare Europeană,  octombrie 2009, Sighetu Marmaţiei
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III. Realizare remarcabilă 
(Descrieţi într-o manieră  cât mai accesibilă (în maximum 1 pagină)  cea mai importantă 

realizare ştiinţifică/tehnică/artistică din ultimii 5 ani şi impactul acesteia.) 

 
Ţara Maramureşului. Atlas geografic (2006-2008) 

Reprezintă o lucrare de cercetare finalizată prin 60  planşe color, format A3, pentru 
entitatea teritorială cunoscută sub numele de Ţara Maramureşului. Produsul a fost însoţit şi de o 
serie de lucrări şi articole ştiinţifice prezentate  şi publicate sub egida Comisiei Internaţionale de 
Cartografiere Montană (ICA - CMC), abordând problematici cu privire la metodele, 
instrumentele şi conceptele experimentate. 
 Atlasul  include o combinaţie de grafică 2D, 2,5D, 3D şi imagini foto pentru elementele 
reprezentative sub aspect geografic, dar şi în domenii complementare (istorie, geologie etc.). 
Majoritatea planşelor includ procedee inedite de reprezentare a proceselor şi fenomenelor 
naturale şi antropice din arealul Ţării Maramureşului. 

Lucrarea se adresează atât procesului didactic, cât şi cercetării şi activităţii de branding 
regional. De mare importanţă este faptul că produsul reprezintă rezultatul conversiei unui volum 
uriaş de informaţie, de diferite tipuri şi provenienţe, în format grafic şi cartografic. 
Contactul dintre beneficiar şi lucrare oferă o nouă perspectivă asupra arealului vizat, dând 
posibilitatea generării de noi direcţii de cercetare-dezvoltare. 
 Impactul este  urmărit doar la nivel de lucrări susţinute şi articole publicate, deoarece 
lucrarea propriu-zisă este de dată foarte recentă. 
 

 

Data: 17.03.2010       Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 

                 Prof. univ. dr. Pompei COCEAN 
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